
Fergeteges szórakozást ígér a XV. Hegyközi Napok 
 

     A szokásokhoz híven az idén is augusztus első hétvégéjén azaz augusztus 2 és 3-án rendezzük meg 
Hegyközcsatárban a Hegyközi Napokat immár tizenötödik alkalommal a községi RMDSZ és CSATISZ szer-
vezésében. A helyszín most is a tágas Kismező, ahol több tízezres tömeget befogadó tér alakítható ki.  
   Hogy mégis miért ilyen sikeresek ezek a rendezvények, miért tudunk több ezres tömeget mozgósítani? 
Azért mert itt mindig történik valami és a rendezvény színvonala megfelel az elvárásoknak, a közönség 
igényének. Így lesz ez az idén is!  
   Szombaton kispályás foci és remek előadók, újból itt lesznek a fogathajtók, akik akadályhajtásban ver-
senyeznek vasárnap délelőtt. A magyar pusztáról két helyről is érkeznek csikósok, akik lovas parádéval 
kápráztatják el a vendégeket. A fogatok díszkivonulása koronázza meg a vasárnap délelőtti rendezvényt.     
 Az elmaradhatatlan tűzijáték is a rendezvény színvonalát emeli. 
   Lesz vidámpark, gumiugráló a gyerekeknek. Számos lacikonyha enni-innivalóval szolgálja ki a vendége-
ket, akiket nagy szeretettel vár a szervezőbizottság. RÉSZLETES PROGRAM AZ UTOLSÓ OLDALON! 

Hegyközcsatár község  hírlapja   2014. VIII. Évf.   6.—7. szám, Június-Július 



 

Hegyközcsatárban elkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 
 
      Az ivóvízhálózat megépítését követően egy régi álmuk valósulhat meg idén a csatáriak-
nak, hiszen a pályázatot elnyert cég megkezdte a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését 
 
    Hegyközcsatár község egyike azon önkormányzatoknak, amelyek állami támogatással és pályázatok 
elnyerésével valósíthatja csak meg a község központ és a hozzá tartozó falvak infrastrukturális fejlődését, 
mivel nem főút rendszer mellett helyezkedik, ezért bizonyos értelemben az ide látogató befektetők nagy 
része jön, lát és elmegy, mivel az út Sitervölgynél „elfogy” véget ér. Mindezek ellenére az utóbbi tizenkét 
év sikeresnek mondható minden téren, hiszen olyan gazdasági fejlődésen esett át, amely a települések 
ingatlanjainak értékét növelték, a lakosság jobb és modernebb körülmények közt élhet.  
   Az elmúlt másfél, két év azonban egy stagnáló időszak volt, hiszen a megkezdett munkálatok, illetve a 
kormánnyal már szerződésben rögzített, szennyvízhálózat kiépítését elnyert cég nem kezdhette el a mun-
kálatokat, mivel az állami szervek nem tartották magukat a szerződéshez, nem utalták a pénzt, de erről 
beszéljen maga a polgármester Vitályos Barna. 
    - polgármester úr beszéljen, kérem az elmúlt esztendő sikereiről, sikertelenségéről, vala-
mint az idei esztendőben elkezdett, esetleg folytatódott munkálatokról, a mindennapi gon-
dokról, eredményekről. 
    - a tavalyi év egy nagyon nehéz év volt számunkra, hiszen mióta nem voltunk kormányon megálltak az 
elkezdett munkálatok, nem kaptunk pénzt azok folytatására. A szennyvíz-csatornahálózat kiépítésére a 
pályázatot megnyert cég csak alig néhány hete kezdhette el a munkálatokat, mert hiába már négy éve 
aláírtuk a kormánnyal a szerződést mégsem kaptunk rá pénzt, mert nem volt ott az RMDSZ a kormányko-
alícióban.  
   - a főutcán kezdték el munkálatokat? 
   - nem, a kanalizálás a Csipkésen kezdődött el a csövek lefektetésével, majd folytatódott a többi mellék-
utcákban is, ahhoz hogy az esetleges rossz idő beálltával a Kis utcán és a Főutcán dolgozhassanak, mind-
két oldalon ( ez egy 4,2 km-es szakaszt jelent), hogy ne kelljen az aszfaltot feltörni. 

     Amint tapasztalhatják minden ház előtt, ott van a bekötéshez szükséges akna, ami a lakosságnak 
semmibe sem kerül, de egyelőre még nem lehet rácsatlakozni.  
   - a lakosok többször is szóvá tették az elmúlt években a járdák és utak állapotát, van ki-
dolgozott terv a megoldásra?  
   - pénzkidobás lett volna járda és útjavításba kezdeni addig, amíg nincs meg a szennyvízhálózat, a mos-
tani munkálatok tudjuk kellemetlenségeket, okoznak ezért a lakosság megértését, és segítségért kérjük, 
hiszen mindez emeli a község, a település rangját és értéket, értékesebbek lesznek az ingatlanok, semmi-
képp sem a lakosság ellen, hanem a lakosságért történik mindez, még akkor is, ha egyes lakosok más-
képp gondolják ezt.  
        Amint befejeződik a kanalizálás, elkezdjük az utak rendbe tételét, amelynek kivitelezési tervét már 
elküldtük a szakhatósságnak véleményezésre, de ugyanakkor járdaépítésbe is kezdünk az anyagi lehető-
ségekhez mérten. Türelmet és megértést kérek a csatári lakosságtól. 
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   - a Polgármesteri Hivatal jelenleg a római katolikus plébánián működik, és munkatársai itt 
intézik a lakosság ügyes-bajos dolgait, miért is? 

   - immár befejezéséhez közeledik a Polgármesteri Hivatal épületének modernizálása, amelyet európai 
uniós pályázaton nyertünk, a pénzösszeg kicsi, a kiírás is csak arról szólt, hogy a régi épületet vasbeton-
nal megerősítik, a tartó oszlopokat úgyszintén, amelyet a tetőszerkezet alatt egy összekapcsoló-kötő vas-
betonpánttal teszik erősebbé, majd megemeléssel egy tetőteret alakítunk ki, ahol három iroda helyiség és 
egy házasságkötő terem kap helyet. Természetesen kicseréljük a nyillászárókat is. 
   - ha már a pályázatokról beszélgetünk, esetleg vannak más megnyert pályázatok is?  
  - természetesen, mi sasszemmel figyeljük a kiírt pályázatokat úgy a kormány, mint európai uniósakat 
egyaránt, munkatársaink azonnal lépnek, amint alkalom adódik erre. Így sikerült egy újabb pályázaton 

egy traktort nyernünk hókotróval felszerelve, ezzel 
hatékonyabban tudjuk majd takarítani az utcáinkat, 
hiszen egy komolyabb tél beálltával nagyon sok pénzt 
kell kiadnunk hó takarításra más vállalatoknak. 
    Nyert az önkormányzat egy pályázatot, amelynek 
kiírása a kultúrházak székekkel való felszerelése volt, 
így minden kultúrházunkat ellátjuk székekkel, de 
ugyanakkor a csatári kultúrházat egy légkondicionáló-
val (amely egyben hűtő és fűtő berendezés) látjuk el, 
amelyet szintén pályázaton nyertünk, valamint egy 
kisebb hangtehnikai felszerelést, amely megfelelő egy 
kisebb rendezvényen is. 
    Had mondjam el, hogy június 26-án volt a hivata-
los megnyitója Hegyközcsatárban, a református gyü-
lekezeti teremben, annak a saját internet hálózat ki-

építésének, amelyet 17 település nyert közösen a magyarországi békési önkormányzattal egy európai uni-
ós forrás felhasználásával 
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   A hálózat kiépítése megkezdődött, a magyarországi oldalon, de július 25-én elkezdték lefektetni azt a 
24 szálas optikai kábelt nálunk is, amely majd biztosítja a rendszer működéséhez szükséges kapcsolatot.  
   - a tótteleki Diáktábornál láttuk, hogy dolgoznak a munkások  
   - folytatjuk a hegyköztótteleki Diáktábor kiépítését, jelenleg a vizesblokkokat készítik, de meg van a 
transzformátor is, amely nem kevés pénzbe került, most várjuk az engedélyeket és a magasfeszültségű 
hálózatra való csatlakoztatást. 

   - a község vízhálózat kiépítése folytatódik? 
   - tótteleken 90%-ban készen vagyunk a lakosság 
csatlakoztatására, a vízhálózatra, míg Siterben a Kis 
utcát és a Rikkancsot fejeztük be. Siterben a Kis utca 
kereszteződésében egy új pompaházat építünk, 
amely nagyobb nyomást biztosít majd a hálózatnak. 
Erre azért van szükség, mert a terv készítésekor és 
kivitelesésekor a kút nem oda került ahova elképzel-
tük, ezért a jelenlegi pompa nem tudja felnyomni kel-
lőképpen a vizet a hálózatba ezért türelmet, kérek 
mindenkitől ameddig kész lesz. 
    Sitervölgyre is megyünk, ott elsőként a pumpahá-
zat és a rendszer kiépítését kezdjük el. 
   

   - ha vannak még megvalósításra váró tervek az idénre? 
   - újabb játszóteret fogunk kialakítani még az idén, 
de el kell mondjam, nagy sajnálatomra a meglévőket 
is tönkreteszik valakik, amelyek életveszélyesekké 
válhatnak. A meglévőkre 12 új hintát vettünk és sze-
reltünk fel ezért arra kérem a szülőket, és gyerekeket 
figyeljenek jobban oda és vigyázzanak jobban a már 
meglévőkre és tényleg csak a gyerekek  használjak 
azokat. Tudomásunk van, arról hogy felnőttek és fia-
talok is szívesen kipróbálják, de a gyerek hintáknak 
és csúszdáknak is van egy bizonyos terhelőképessé-
ge. 
    Tudom az utakkal is gondok vannak tisztában va-
gyunk ezzel. Az utak tele vannak kátyúval, gödrök-
kel, amelyeket a tél beálltáig megpróbálunk kijavítani 
addig is szíves türelmüket, és megértésüket kérjük. 
    Amint azt tapasztalhatták a tavaszon, befoldoztuk a Tóttelek Siter közti utat, de sajnos nem futotta 
aszfaltköpenyre, így csak foltozásra jutott, de egyelőre járható, reméljük majd a költség kiegészítéskor 
kapunk annyi pénzt, hogy ezt is elkészíthessük. 
    Tótteleken végre befejeztük a kultúrházat immár kívül is, ami azt jelenti, hogy a külső vakolatot beszí-
neztük. 
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   - milyen a kapcsolat a tanintézetekkel? 
   - a kapcsolatunk jó a tanintézetekkel ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a község gyerekei és pedagó-
gusai Oros Erika igazgatónő vezetésével nagy létszámban vettek részt az első Hegyközi Ifjúsági Találko-
zón és a Hegyközi Majálison, de részt vesznek minden kulturális rendezvényen, így nagyban készülnek a 
XV. Hegyközi Napokra is.  
   - szóba került a községi napok, az idén milyen kulturális rendezvények lesznek még? 
   - augusztus első hétvégéjén ismét megrendezzük a Hegyközi Napokat immár XV. alkalommal, egy na-
gyon színes minden igényt kielégítő előadói palettával, erről bővebben olvashatnak a program beharan-
gozóban, de lesznek szüreti bálok, talán Gesztenye fesztivál is, amely sajnos időjárásfüggő. 
Ha kedvező lesz az időjárás, akkor lesz termés, ha nem akkor elmarad a rendezvény.  
    

 
 
 
- miről szeretné még tájékoztatni a 
lakosságot polgármester úr? 
   - Büszkeség tölt el, amikor a 2014-es 
Partiumi Vágtára gondolok, amelyen 
községünk is szerepelt Nagy Zsolt vállal-
kozó és lótenyésztő jóvoltából, akinek 
ezúton is köszönöm, hogy szívén viseli 
ezt a sportot, de minden tiszteletem ifj. 
Szabó Gyulának, aki vállalta ezt a nem 
veszélytelen feladatot és megülte azt a 
lovat, amely a döntőben a második lett.  
    - Köszönjük a tájékoztatást! 
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A HEGYKÖZCSATÁRI ANGELS MAZSORETT CSOPORT 

 
     A csoport tagjai lelkes hegyközcsatári gyerekek, akik rendszeresen és nagy lelkesedéssel vesznek 
részt a közös munkában. 
    A csoport vezetője és felkészítője Varga Friderika, aki miután a 2000-es évek elején megindította a 
Várad – Velencei RMDSZ égisze alatt a Mistique mazsorett csoportot, 2012-ben létrehozta Csatárban az 
Angels mazsorett csoportot. Úgy a szülők, mint a gyerekek lelkesen fogadták.  Számos hazai, határon túli 
versenyen és rendezvényen vesznek részt. Május 10-én, szombaton, Aradon VIII. alkalommal került sor a 
Nemzetközi Mazsorett Fesztivál és II. Dancing Europe-kupára, amelyről Varga Friderika eképen beszélt:      
   “… ez egy nagyszabású, több mint 500 versenyzőt határon innen és túl felsorakoztató verseny, igen 
nehéz mezőnnyel. Mégis sikerült minden számban, amiben a gyermekek elindultak érmet nyerni. Igaz 
idén az arany valahogy elkerült bennünket, de én, mint edzőjük így is nagyon büszke voltam rájuk, 
ugyanis először voltak megmérettetésen egyéni versenyzőként is.  
    Bizony nem könnyű legyőzni az izgalmat, és azt hogy reggel 10-től már indult a verseny és 19 óra kö-
rül fejeződött be. Akárhogy számolom a felnőttek is elfáradtak, volna, hiszen ebben még nincs benne az 
oda-vissza út.  
   A kategóriák szerinti kis győztesek - Gyermek kategória: Berta Lara –bronzérem, Cadett kategória: Du-
dás Bianka – bronzérem, Mini-Angels – ezüstérem, Junior kategória: Mezei Melissa – bronzérem, Bereczki 
Stefánia –bronzérem,  Angels – bronzérem, Senior kategória: Kreiner Tímea - bronzérem   Így zártuk ezt 
a versenyt. Azóta meghívtak bennünket a Nemzeti Vágta Romániai szakaszának a megnyitójára, valamint 
a nagyváradi Mystique Majorettel karöltve a debreceni és nagyváradi (augusztus 20-21) Virágkarneválra. 
Remélem a nyáron még sok helyre, hívnak majd és nem fogunk unatkozni.” – mondta Friderika. 
   Több alkalommal léptek még fel a nagyváradi ERA SHOPPING Centerben, de a Csatári Angels Mazsorett 
csoport III. HELYEZEST ért el a püspökladányi mazsorett versenyen. Minden alkalommal részt vesznek a 
községi kulturális rendezvényeken, így lesz ez augusztus első hétvégén is a Hegyközi Napokon.  
    GRATULÁLUNK NEKIK!!! 
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Elsőáldozás a hegyközcsatári római katolikus templomban 
    Sokan voltak a hegyközcsatári római katolikus templomban július 6-án, vasárnap délelőtt, amely Szent-
mise keretén belül négy fiatal járult a gyülekezet színe elé, hogy megújítsa keresztségi fogadalmát. Az 
ünnepi szentmisén szülők, keresztszülők, nagyszülők és rokonok osztoztak a fiatalok örömében. 
   Farkas András plébános a szentmisei igemagyarázatát a Szent Máté Evangéliumára alapozta „Abban 
az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, 
hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.” 
   Megtudtuk, hogy az elsőáldozást hitoktatás előzi meg. Elsőáldozó csak megkeresztelt gyermek lehet. Az 
áldozás feltétele a hitoktatásokon való rendszeres részvétel, valamint a vasárnapi Szentmiséken való 
rendszeres megjelenés. Elsőáldozás előtt a gyermekek is meggyónnak. A gyónásban Isten megbocsátja 
elkövetett bűneinket, segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Fontos, hogy rendszeresen végezzünk szentgyó-
nást! Isten azokat is várja megbocsátó szeretetével a bűnbocsánat szentségében, akik már régen nem 
részesültek benne! 
   A szertartás fontos, egyben lélekemelő része a fogadalomtétel.  
   Az elsőáldozó az Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlődés, a ke-
resztény élet folyamatos segítője, ezért helyes tiszta lélekkel, felkészülten, az elsőáldozást követően to-
vábbra is rendszeresen áldozni. Fontos, hogy a gyerekeket a szülők és a család jó példával és támogatás-
sal folytonosan segítse a készületben és a keresztény életben, való növekedésben. 
    „a Jézussal való találkozás nagy élményét élik ma át az elsőáldozók” – emelte ki prédikációjában Far-
kas András plébános, aki arra bátorította a fiatalokat, hogy mindig maradjanak hűek Istenhez, a mi 
Mennyei Atyánkhoz, hiszen a teljes elégtételt imádsággal fogjuk megkapni. 
   A plébános arra buzdított mindenkit, „… amikor érezzük, hogy valami bűnt követtünk el, és az nyomja a 
szívünket, akkor menjünk el a templomba és gyónjuk meg bűneinket és megkönnyebbülünk… soha ne 
féljünk kérni az Isten segítségét, mert Ő jóságos, mindig segít, amikor bajban vagyunk…! „– értekezett a 
plébános. 
   A szentmise végeztével a gyermekek elfogyasztották a hagyományos reggelit, tejes kávét és kalácsot a 
Plébánián, majd kivonultak a templomkertbe, ahol a szülők, nagyszülők, testvérek, keresztszülők, rokonok 
társaságában fotózkottak és örökítették meg keresztényi életük eme fontos mozzanatát. 
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Konfirmáció a hegyközcsatári református templomban 

 
    2014 június 1-én, 12 ifjú tett bizonyságot hitéről a konfirmációban. 
Konfirmált ifjaink a következők: Barta Enikő Barbara, Dóczi Vivien Anita, Dulacsi Márk, Patrik, Galambos 
Ádám Benjámin, Huszár Róbert Károly, Kuncz Sebastian, Méhes László, Mészáros Eszter Henriett, Mészá-
ros Panna Zsuzsa, Sáhi Sándor Imre, Tari Szilvia, Tóth Patrik Ferenc.  
   A konfirmándusok számot adtak úgy az I. éves kátéban mint a Heidelbergi Kátéban való jártasságukról, 
továbbá a 10 parancsolat, főbb imádságaink, egyházi énekeink, egyháztörténetünk ismeretét iis példásan 
bizonyították. 
   Isten gazdag áldása kísérje életüket és tegye áldottá a fogadalmat melyet tettek ezen a szép alkalmon!  
    A konfirmándusok és szüleik két új énekszámtáblával ajándékozták meg gyülekezetünket, melyeket 
Kolozsi Nándor készített, illetve Kövér Oszkár és vállalkozása és Spurigán Zoltán kántor készítették a szá-
mokat. Isten fizesse áldozatkész szeretetüket!  
A képeket Galambos Dávid és Miklós Spurigán Zoltán készítették. 

Pünkösd, konfirmándus találkozó, konfirmándusok Úrvacsoravétele. 
 
    Pünkösd első napján mindenek előtt közösen emlékeztünk a Szentlélek kitöltetésére, továbbá most 
járultak először az Úr Szent Asztalához ifjaink akik az elmúlt héten konfirmáltak, de szintén most adtak 
hálát azon testvéreink akik 25, 50, 60, 70 éve konfirmáltak templomunkban.  
   A hálaadást kórusunk ünnepi szolgálata nyitotta, majd Miklós Csaba lelkipásztor előre hívta a jubiláns 
konfirmáltakat, és közösen adtak hálát Urunk gondviseléséért. Mészáros Károly főgondnok is meleg sza-
vakkal köszöntötte az ünneplőket és a lelkipásztorral együtt egy emléklapot nyújtott át nekik. Legvégül 
pedig Nt. Kovács Károly gyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztora, aki a 25 és 50 éve konfirmáltak útjait 
egyengette, köszöntötte az ünneplőket és az egész gyülekezetet. 
 
Isten gazdag áldása kísérje a most és 25, 50, 60, 70 éve konfirmáltak életét! 
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Református Kórustalálkozó volt Nagyváradon  

   2014 júnis 14-én KÓRUSTALÁLKOZÓ volt a Nagyvárad - Olaszi Református templomban. Ezen a szép 
eseményen részt vett a hegyközcsatári református gyülekezet énekkara is. Összesen 16 énekkar volt je-
len mintegy 400 kórustaggal. Felemelő érzés volt mikor felcsendült az ének a 400 kórustag ajkán.  
     De örömmel hallgattuk egymás önálló énekszámait is, hisz minden énekkar 2 énekszámmal készült. 
Az értékelésben a szakmai zsűri kiemelte a repertoár színességét, és minőségét, illetve hangsúlyozták, 
hogy nagy áldás az a szolgálat amelyet a kórusok végeznek. Természetesen néhány jó tanáccsal is ellát-
tak bennünket. Köszönjük a Bihari Református Egyházmegye elnökségének és a Nagyvárad - Olaszi Re-
formátus Egyházközségnek a szervezést és a szeretetteljes vendéglátást. De köszönjük kórusunk minden 
tagjának a szép eredményt, a sok kitartó próbát. Az Úr tegye áldottá kórusunk szolgálatát! 
SOLI DEO GLORIA! 
    Forrás: Facebook, Hegyközcsatári Református Egyházközség, Miklós Spurigán Zoltán  
    Szombaton, június 14-én délelőtt 10 órától a nagyvárad-olaszi református templomban került megren-
dezésre, immár huszonnegyedik alkalommal, a Bihari Református Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek 
kórusainak találkozója.   
     A rendezvény Veres Kovács Attila házigazda lelkipásztor köszöntőjével vette kezdetét. A lelkipásztor 
bemutatta a mai kórustalálkozó zenei szakértőit is Benkő Timea és Brugós Anikót, akik a kolozsvári Pro-
testáns Teológia, illetve a Partiumi Keresztény Egyetem tanárai.  
     A nyitóáhítat  Mikló Ferenc esperes igehirdetésével folytatódott, aki igemagyarázatát a 2 Tim 1, 5-6 
verseire alapozta. Megtudhattuk, hogy az igei vers egy személyre való buzdítás minden kórustag, minden 
gyülekezeti tag, minden ember személyére, a szolgálatra, mint ahogy teszik azt a kórustagok a gyüleke-
zetekben, énekkel dicsőíteni az Urat. „… vajon be tudják-e tölteni küldetésüket, feladatukat, szolgálatu-
kat? Vajon lesznek-e a gyülekezetekben olyanok, akik tovább tudják vinni a pásztori szolgálatokat, ami a 
lelki elődeinkben meg volt? Kérdésekre kérdések vannak, de a válasz ugyanaz, IGEN, mert az Úr Isten 
mindig megadja a választ és megmutatja az utat, a kegyelmi ajándékot és ezt használjátok ki, ti akik éne-
keltek, de mindenki aki szolgálatot teljesít a gyülekezetbe…” - értekezett az esperes. 
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A Református Egység Fesztiválon vettek rész a siteriek  Debrecenben 

   
    A siteri református gyülekezet tagjai, május 24-én, szombaton a hencidai testvérgyülekezettel közösen 
részt vettek egy debreceni kiránduláson, a  Református Egység Fesztiválon. “…Reméljuk nekünk is sikerül 
még inkább egységessé válni Krisztus Urunkban, hadd legyen ez a kirándulás is jó alkalom erre.” – olvas-
tuk a honlapjukon. 
 SDG! 

Pünkösd ünnepe és konfirmándus találkozó 
 

    
 Idén is mint minden évben az elmúlt esztendőkben, Pünkösd 
ünnepén konfirmándus találkozót is szerveznek, amely alkalom-
mal az ünnepi Istentisztelet keretén belül közösen vettek Úrva-
csorát. A közös találkozás és a személyes élmények felidézése 
mellett hitbeli megerősítés is kísérte a 10,20,30,40,50,60,70, év-
vel ezelőtt konfirmált gyülekezetből kikerült reformátusokat. Isten 
áldása legyen az érintetteken, hogy amit egykor Isten elkezdett 
bennük Igéje és Szentlelke által az célhoz érjen. 
 

 
Holland testvérek látogatása  

 
   „Hollandiai testvérgyülekezetünkből látogattak el hozzánk né-
gyen június 11-én szerdán. Presbiterek ők a  kampeni  gyüleke-
zetben. Nem lankad szeretetük irántunk, most is nagy örömmel 
jöttek hozzánk. Imádkozó lélekkel és krisztusi szeretettel lehet 
jobbá tenni a körülöttünk lévő világot,  s benne nyilván magun-
kat. Többek között ilyen lelki dolgokról beszélgettünk esténként 
velük.       
    Beszélgetéseink során mindig lelki feltöltődésben van részünk.  
Hála legyen értük!  Isten óvja további útjukon! Mi is imádkozunk 
értük és gyülekezetükért” – írja honlapjukon SDG! 
 

Vakációs bibliahét  
 
    Gyülekezetünkben az elmúlt héten vakációs bibliahetet tartottunk, melyen közel 40 gyerek vett részt. 
 Nagy öröm számunkra, hogy minden évben ilyen szép számban jelennek meg a siteri gyerekek. 
     Vasárnap délelőtt a templomban mutatták be kis műsorukat a gyülekezetnek, melyben elmondták 
 és elénekelték, miről is tanultak ezen a héten. SDG! 
 
 FORRÁS: http://siteritemplom.blogspot.ro/ 
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Vakációs bibliahét Hegyközcsatárban 

     Amint az elmúlt években hagyománnyá vált, idén is megszerveztük a vakációs bibliahetet mely nagy 
sikernek örvendett.  
    Naponta mintegy 50 gyerek gyűlt össze. Ismerkedtünk bibliai történetekkel, énekekkel, voltak vetélke-
dők, közös játékok, sok móka és persze testi táplálék is. 
    Köszönjük mindazoknak, akik akár segítségükkel akár adományaikkal hozzájárultak a bibliahéthez. 

ARAD KÖRNYÉKI KIRANDULAS 
   A hegyközcsatári református gyülekezet tagjai egy élményben gazdag kiránduláson vettek részt július 
12-én a következő útvonalon: ARAD –  LIPPA (LIPOVA)SOLYMOSVÁR  – MÁRIA RADNA –  ÓPÁLOS,  
(Paulis) MÉNESI PINCÉSZET – VILAGOS (SIRIA) – ARAD – AZ ARADI  13 VÉRTANU EMLÉKMŰVE, NAGY-
SZALONTA 
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Hont foglaltak a cserkészek 

    Július 16-a és 20-a között negyedik alkalommal szervezte meg a Bihar megyei Cserkész Ifjúsági Szö-
vetség (BICSISZ), nyári sátortáborát, amelyre idén a Szegyesd-völgyében került sor. Az idei tábor temati-
kája a honfoglalás volt. A tábort a honfoglaló hét törzs szerint osztották fel, a törzsek vezetői pedig a hét 
vezér egyikét elevenítették meg. A honfoglaló tábor főparancsnoka, vagyis Árpád vezér megtestesítője 
Horváth Béla, a BICSISZ alelnöke volt. 
    EBBEN A KÖZÖSSÉGET FORMÁLÓ ÉS FIATALOKAT NEVELŐ TÁBORBAN OTT VOLTAK A CSATÁRI 
CSERKÉSZEK IS. 
Részlet: 
    A tábort Borsi Imre Lóránt a BICSISZ elnöke nyitotta meg, ismertetve a tábor rendszabályait, fegye-
lemre intve a résztvevő, mintegy két és félszáz cserkészt. A tábor ideje alatt állandó vetélkedőkön, sport-
tevékenységeken és oktatáson kellett rátermettségüket bizonyítsák a cserkészek . Első este a hagyomá-
nyos zászlórablás zajlott, melyen kiderült ki mennyire hű a cserkészjelszóhoz, vagyis ki mennyire tudott 
résen lenni és őrizni az őrsi kincset. 
  Második nap hegyi túra és barlangászás várta a részvevőket, mely során több kilométert gyalogoltak a 
sziklákon és patakon át egészen fel a Sárkánylyuk nevű barlangig, melynek megtekintése után csendes 
nyári záportól áztatva értek vissza a táborhelyig. A tábor harmadik és negyedik napján történtek az okta-
tások, nyolc tematikában. A cserkészek figyelemmel és érdeklődéssel követték az előadásokat és az így 
megszerzett tapasztalatokról számot is adtak, melyekkel pontokat szerezhettek törzseiknek. A sportvetél-
kedők között volt focibajnokság fiúknak és lányoknak is, sítalp-verseny, gólyalábazás, tájfutás, kötélhú-
zás, íjászat, hordágyon cipelés valamint számháború. A táborba ellátogattak a Pusztai Farkasok Hagyo-
mányőrző Íjászegyesület tagjai is, akik a honfoglaló magyarok harci szokásaikról tartottak bemutatót. … 
mindenképpen köszönet illeti a csapatparancsnokok munkáját, akik nem kis felelősségre vállalkoznak, 
mikor ennyi gyermekkel indulnak táborozni, a legnagyobb felelősség ugyanis az övék. A tábor megszerve-
zését az Ifjúsági és Sportminisztérium támogatta a Bihar megyei Ifjúsági és Sportigazgatóságon keresz-
tül. 
Tőtős Norbert margittai 8-as számú Pálffy Károly Cserkészcsapat parancsnoka 
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A BIHAR MEGYEI CRISANA KATASZTRÓFAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG, LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ 

SZAKOSZTÁLY ISMERTETŐJE 
 

MI A VIHAR 
 

   A vihar olyan időjárási jelenség, amelynek során a legerősebb széllökések sebessége legalább 54 km/h 
és gyakran zivatar kíséri. A vihar okozta károk gyakran felérnek egy földrengés okozta károkkal. Épülete-
ket rongál meg, könnyűszerkezetű épületeket dönt szét, magasfeszültségű villany és távközlési oszlopo-

kat dönt ki, fákat tép ki tövestől, hajókat süllyeszt el, úthálózatokat és vasútvonalakat tesz tönkre. 
 

Mi a teendő, ha értesülünk egy vihar közeledtéről ? 
 

   Kikapcsolunk minden elektromos készüléket, megszakítjuk az áramforrástól. Ajtókat, ablakokat és bár-
milyen típusú szellőzőnyílást bezárunk. Kályhákban a tüzet eloltjuk. Udvarokból, kertekből, erkélyekről 
minden mozdítható tárgyat fedett, záros helyre rakunk. Szükség esetére alagsorokat, pincéket előkészí-
tünk. 
   Vihar megérkeztével húzódjunk be az épületbe, hogy az esetleges üvegszilánkok és egyéb törmelékek 
ne okozhassanak sérüléseket.  
   A viharos szél elcsendesedtével nem ajánlatos rögtön kimenni, mivel a vihar megfordulhat és megis-
métlődhet. 

Mit tegyünk, ha meglepetésszerűen ér a vihar? 
 

A vihart általában villámlás, felhőszakadás és jégeső kíséri. Emiatt vigyázzunk arra, hogy ne le-
gyünk fémtárgyak, magasfeszültségű oszlopok és villámhárítók közelében. Nyílt terepen ne húzódjunk 
egyedülálló fa alá, de túl messze se távolodjunk el tőle. 
    Az ismétlődő villám ritkán csap le ugyanarra a helyre, és általában a legnagyobb és legmagasabban 
elhelyezkedő tárgyakba, létesítményekbe csap. Emiatt, ha nyílt helyen ér a vihar, ne kezdjünk el szaladni, 
kerüljük az álló helyzetet, húzódjunk földmélyedésbe, árokba, hasra feküdve, karjainkkal a fejünket véd-
ve.  
     Megőrizve lélekjelenlétünket, vigyázzunk a közelünkben lévőkre, hogy ne essenek pánikba. 
 

Bihar megyei „Crisana” Katasztrófavédelmi Felügyelőség  
Lakosságfelkészítő Szakosztály 

 
 
     Kérünk minden polgárt akik tarlót, bozótot vagy bármilyen száraz hulladékot szándékoznak elégetni, 
hogy tartsák be az erre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. 
     Tarló, bozót és száraz hulladék elégetéséhez szükséges a Környezetvédelmi Ügynökség  jóváhagyása 
és a Polgármesteri Hivatal engedélye. 
 
      Ezek után kérjük a következő előírásokat tartsák be: 
 
 a meggyújtandó részt jól határolják, zárják el épületektől, elektromos és egyéb hálózati vezetékek-

től, erdőktől, vetési kultúráktól szántás általi barázdásolással 
 az égetést csak nappal, szélcsendes időben végezzék, 
 a nagyobb területű tarlót- maximum 10 hektárig- parcellázza fel kisebb részekre szántás általi 

barázdásolással. 
 a tüzet ne hagyja felügyelet nélkül, mindaddig amíg teljesen el nem alszik és a parázs kialszik. 
 
  BÁRMILYEN ÉLETVESZÉLYES HELYZETBEN KÉRJÜK HÍVJA SEGÉLYVONALUNKAT A 112—ŐT!  
 

Bihar megyei „ CRISANA”Katasztrófavédelmi Felügyelőség 
Tűzmegelőzési Szakfelügyelősége 
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Földet eladók figyelmébe 

 
  Változtak a kültelek eladási szabályai, emlékeztetett a Bihar Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság (DADR). A 2014/7 számú törvény márciusban jelent meg a Hivatalos Közlönyben, ennek elő-
írásai szerint a mezőgazdasági, a honvédelmi és a kulturális minisztérium biztosítja a kültelkek eladásával 
kapcsolatos szabályzás alkalmazását, az önkormányzatokkal és a polgármesteri hivatalokkal együttműkö-
désben. 
   A külteleknek minősített földek adásvételekor az eladónak nyilvántartásba kell vétetni egy kérvényt an-
nak a településnek a polgármesteri hivatalnál, ahol az eladandó kültelek található. A kérvény az eladási 
ajánlat kifüggesztéséhez szükséges, hogy az ajánlatról tudomást szerezhessenek az elővásárlási joggal 
bírók. A kérvényhez mellékelni kell az eladási ajánlatot, illetve a törvény alkalmazási normáiban előírt iga-
zoló iratokat. 
  A kérvény beérkezésétől számított egy munkanapon belül az illetékes polgármesteri hivatalnak 30 napra 
ki kell függesztenie a székhelyén az ajánlatot, és három napon belül köteles a mezőgazdasági izgatóság-
hoz küldeni egy iratcsomót, mely a kérvény és az eladási ajánlat másolatát, valamint a lehetséges elővá-
sárlók listáját tartalmazza. 
  Az elővásárlási joggal rendelkezőknek (társtulajdonosok, árendások, szomszéd telkek tulajdonosai és a 
román állam) harminc napon belül írásban kell jelezniük elővásárlási szándékukat, közölniük kell az eladó-
val, hogy elfogadják az ajánlatot, és nyilvántartásba kell vétetniük magukat az illetékes polgármesteri hi-
vatalnál. 
   Amennyiben harminc napon belül senki sem jelzi elővásárlási szándékát, úgy a terület szabadon elad-
ható a törvényes előírások szerint. Az eladó az adásvételről írásban kell értesítse a Polgármesteri Hivatalt.       
   Amennyiben a földet az eredeti ajánlatban megjelöltnél olcsóbban vagy előnyösebb feltételek mellett 
adja el, az adásvétel semmisé válik. 
   Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges jóváhagyást harminc hektárig a mezőgazdasági igaz-
gatóság, harminc hektárnál nagyobb terület esetén az agrárminisztérium adja meg. 
  A mezőgazdasági tárca és a megyei agrárigazgatóságok biztosítják az adásvételi ajánlatok közzétételét 
saját honlapjukon, ellenőrzik az elővásárlási jog gyakorlását, valamint azt, hogy a lehetséges vásárló 
megfelel-e a törvényes feltételeknek, és kiadják az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges jóváha-
gyást. Az említett intézmények hozzák létre és kezelik a kültelkek adatbázisát, illetve megállapítják a kihá-
gásokat és kiszabják a törvény által meghatározott büntetéseket. 
  Kihágásnak számít az archeológiai lelőhelyet magába foglaló terület eladása a kulturális minisztérium 
engedélye nélkül, kültelkek eladása a honvédelmi minisztérium speciális engedélye (ha arra szükség van) 
nélkül, vagy a kültelkek eladása a mezőgazdasági minisztérium engedélye nélkül. Az említettek miatt öt-
venezer és százezer lej közötti pénzbírság szabható ki, illetve érvényét veszti az adásvételi szerződés is. 
Forrás: www.reggeliujsag.ro 
 
 

AMIT AZ ŐSTERMELŐI BIZONYLAT IGÉNYLÉSÉRŐL TUDNI KELL 
 

    Azon személyek akik Őstermelői bizonylatot szeretnének igényelni a helyi Polgármesteri Hiva-
taltól először a vagyonnyilatkozatukat kell tisztázzák a mezőgazdasági előadónál, ha azt nem tet-
ték meg január vagy június hónapokban,ezt követően lehet kérvényezni igénylésüket, amelyet 5 
munkanapon belül állítanak ki az erre illetékesek, miután elvégezték az ellenőrzést a helyszínen. 

 
   A mezőgazdasági Nyilatkozathoz szükséges tudnivalók és íratok : 
 
 A családtagok személyi igazolványai illetve gyerekek esetén a keresztlevél 
 A tulajdonlap ( Titlu de proprietate) 
 A földterületek részletes ismerete, kül- és beltelek 
 Használati kategória: szántó, kaszáló, erdő, szőlő, kert, udvar, használhatatlan 
 Szántóföld:- milyen terményből mennyi van vetve: például kukorica, búza, árpa, rozs, lucer-

na, zab, napraforgó, burgonya, zöldség stb. 
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 Gyümölcsfák: miből hány darab, kajszin, szilva, franciabarack, őszibarack, körte, cseresznye, 

dió, stb. 
 Állatállomány—miből hány darab—tyúk, disznó, szarvasmarha, ló, kecske, juh, méh nyúl 
 Járművek—milyen típus és annak igazoló iratai, ha azok forgalomba vannak írva 
 A ház tulajdonsága: mikor épült, miből épült, hány négyzetméter területen fekszik 
 A melléképületek: nyári konyha, istálló,csűr, fáskamra, magtár, pince, ezek tulajdonságai - 

miből épült, hány négyzetméter területen fekszik 
 Udvar: összesen hány négyzetméter 
 

Csak ezen Nyilatkozat letétele után bocsátható ki az Őstermelői bizonyítvány! 
 

MIÉRT SZÜKSÉGES AZ ŐSTERMELŐI BIZONYLAT? 
 

  - A törvények értelmében az adóhivatal és a rendőrség munkatársai ellenőrizhetik a járművűket  
(szekér, haszonjármű, személygépkocsi), amellyel bármilyen mezőgazdasági terméket szállít, gyü-
mölcs, zöldség, búza, kukorica, napraforgó, esetleg éppen a szüleitől kapott terméket viszi haza, a 
családnak ajándékozott terméket szállítja, ebben az esetben, ha nem tudja bizonyítani a termék 
eredetét vagyis nincs őstermelői bizonylata, vagy szállítólevél, elkobozhatják azt és még a szállító 
járművet is lefoglalhatják. VIGYÁZAT A BÜNTETÉS NAGYON MAGAS!  
 

A GYERMEK NEVELÉSI TÁMOGATÁSHOZ SZÜKSÉGES ÍRATOK ÉS OKMÁNYOK 
 

 tipus kérvény 
 A munkaadó által kibocsátott igazolás 
 A családorvos által kibocsátott bizonyítvány az utolsó napi betegszabadságról 
 A szülők személyigazolványai—eredeti és másolat 
 Család könyv—eredeti és másolat 
 Az Egészségügyi Pénztár által kibocsátott igazolás a kérvényező befizetett hozzájárulásáról 
 A kérvényező munkaadójánál bejegyzett kérvény másolata, amely bizonyítja a munkaadónál be-

jegyzett gyermeknevelési támogatás kérelmezését 
 A  munkaviszony beszüntetését bizonyító függelék (act aditional),  
 Ha a másik szülő munkaviszonyban van, a munkaadó által kibocsátott bizonyítvány, hogy nincs 

gyermeknevelési szabadságon 
 Egy sines mappa (dosar cu sina) 
 Egy bankszámla kivonat amiből kitűnik az IBAN kód 

 
SZOCIÁLIS SEGÉLYHEZ SZÜKSÉGES ÍRATOK 

 
 az Önkormányzatok Pénzügyi Hivatala által kibocsátott adóigazolás 
 Közjegyzőnél tett nyilatkozat 
 Családi orvos által kibocsátott bizonyítvány 
 A Területi Munkaügyi Igazgatóság által kibocsátott bizonyítvány 

 
TISZTELT HEGYKÖZCSATÁRI LAKOSOK! 

 
      ITT A NYÁR, A KÁNIKULA, EZÉRT A TELEPÜLÉS VÍZFOGYASZTÁSA DRASZTIKUSAN MEGNŐTT, NA-
GYOBB LETT A HÁZTARTÁSI VÍZFOGYAZTÁS, DE SOKAN EZZEL LOCSOLJÁK ZÖLDSÉGESKERTJÜKET. 
KÉRJÜK VEGYÉK FIGYELEMBE AZT A TÉNYT MISZERINT AZ ALTALAJ VÍZHOZAMA EBBEN AZ IDŐSZAK-
BAN, A SZÁRASSÁG KÖVETKEZTÉBEN, ROHAMOSAN APAD ÍGY A KÚTAK KÉPTELENEK A KELLŐ MENNYI-
SÉGŰ VÍZHOZAM ELŐÁLLÍTÁSÁRA. 
     TISZTELETTEL FELKÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY A VIZET NE HASZNÁLJÁK LOCSOLÁSRA, CSAK KIZÁRÓLA-
GOSAN HÁZTARTÁSI CÉLRA.  KÖSZÖNJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET! 
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XIV. Hegyközi Napok 2014 
Augusztus 1, Péntek 
 
20:00 – Buli A rAktÁr NeXt Clubban 
 
Augusztus 2, szombat 
 
 9:00 –  VIDIFISZ Foci Kupa, Gyerekprogramok, 
Főzőverseny 
14:00 – MOTOCROSS bemutató 
18:00 – Ünnepélyes megnyitó, díjkiosztó 
19:00 – Kun Zsolt – humorista a Dumaszínház tagja 
19:30 – Angels Majorett Csoport – Hegyközcsatár 
19:50 – Cripto Iluzionist – Nagyvárad 
20:00 – Children of Distance – Magyarország 
21:00 – Natalia Selegean – Bukarest X-Faktor 
21:30 – Mohácsi Brigitta – Paptamási 
22:00 – Király Viktor – Magyarország 
Szabadtéri buli Dj. Odi és Mc. Alex 
 
Augusztus 4, vasárnap 
 
09:00 –  Kettesfogathajtás – fogatok felvonulása      
        a helyszínen,akadályhajtás,  lovasbemutató 
16:50 – Színpadi bemutatók 
17:00 – Angels Majorett csoport – Hegyközcsatár 
17:20 – Hagyományos karate bemutató  
17:30 - Hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázium  
             gyerekeinek műsora 
18:00 – Syntia énekesnő – Székelyudvarhely 
18.40 - eMstreet – Nagyvárad 
19:45 – Kállay Saunders András énekes - Magyaror-
szág  
20:20 – Polgár Peti humorista – Magyarország 
21:00 – Péter Szabó Szilvia énekes – Magyarország 
23:00 – Tűzijáték  
Szabadtéri buli, meglepetés Dj-vel 
Támogatóink:  
Juhász Csaba vállalkozó, Bihari Napló, Reggeli Újság, Partium Rádió, Polgármesteri Hivatal, 
Queen`s Music Pub, Megyei Tanács,  
Szervezők: RMDSZ, CSATISZ.  A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond  


